
 
 

สิทธิหนาที่ผูถูกดาํเนินการทางวินัย 
 

 

โดย 
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น.บ., ร.ม., Ph.D. 

ผูชํานาญการพิเศษดานวินัย 



 

 

       สิทธิของผูถูกดําเนินการทางวินัย 
 

๑. กรณีถูกสอบสวนทางวินัย มีสิทธิดังนี้ 
     (๑) นําทนายความ หรือ 

     (๒) ที่ปรึกษา 

     เขาฟงคําชี้แจงหรือใหปากคําของตนได  (ขอ ๒๖ ว.๒) 

     แตหามพูดแทนผูถูกกลาวหา   

     ใหฟงเพื่อจับประเด็นชวยเหลือผูถูกกลาวหาในภายหลัง 



 

 

๒. สิทธิไดรับการสอบสวนใหไดความจริง/ยุติธรรม โดยไมชักชา 

    (ขอ ๒๖ ว ๑) 

๓. ขาราชการผูเปนพยาน ถูกขมขู คุกคาม  มีสิทธิไดรับการ 

    คุมครองพยาน ดังนี้ (ขอ ๓๘-๔๔) 
     (๑) ใหผูนั้นทําคํารองเปนหนังสือยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

          ขอใหคุมครอง โดย 

  ๑) ไมเปดเผยชื่อ หรือขอมูลที่จะทําใหทราบตัวพยาน 

  ๒) ไมใชอํานาจกล่ันแกลง กระทบสิทธิในทางเสียหาย 

  ๓) ไมใหถูกกล่ันแกลง หรือถูกขมขู  



 
    (๒) ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจะดําเนินการตามจําเปนกอนปฏิบัติ 

         ตามขั้นตอนของกฎหมายก็ได 

    (๓) กรณีผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมคุมครอง/ไมเพียงพอ ให 

         พยานรองตอนายกฯ เปนหนังสือ 

    (๔) นายกฯ ไดรับคํารอง หรือความปรากฏ ถาเชื่อวามีมูลตามอาง  

         ตองคุมครองทันที 

    (๕) หากจําเปน อาจใหไปชวยราชการ สถจ.โดยความสมัครใจได 

    (๖) กรณีนายกฯ ยังไมคุมครอง/ไมเพียงพอ ใหพยานยื่นหนังสือตอ ก. 

         จังหวัด 

     



  

 

    (๗) ถา ก.จังหวัดเชื่อคําอาง ตองมีมติใหมาชวยราชการ สถจ.แลว 

         แจงนายกฯ ทราบ 

    (๘) หากนายกฯ เปนคูกรณีกับพยาน ให ก.จังหวัดมีมติใหชวยราชการ  

         สถจ. 

    (๙) กรณีนายกฯ ไมคุมครอง/ไมเพียงพอ ถือวาไมปฏิบัติหนาที่ให 

         ถูกตองตามกฎหมาย ก.จังหวัดตองมีมติแจงผูกํากับดูแล 

 ดําเนินการตอไป 



  

 

 

   (๑๐) การคุมครองตองกระทําในโอกาสแรกที่ทําได โดย 

  ๑) เร่ิมตั้งแตมีการใหถอยคํา 

  ๒) จนกวาจะส่ังยุติเร่ือง 

  ๓) การดําเนินการทางวินัยตัวการสําคัญเสร็จส้ิน 

  ๔) เหตุแหงการคุมครองพยานหมดส้ินไป 

                  กรณีอยู สถจ.ให ก.จังหวัดมีมติใหกลับไปที่เดิม 

 

  



     

  

 

๔. นายกฯ เปนคูกรณี/ถูกกลาวหารวม รอง ก.จังหวัด (ขอ ๔๙ ว๔ ) 

     (๑) ตองทําความใหปรากฏแก ก.จังหวัด 

     (๒) ก.จังหวัด ตองตรวจสอบ 

     (๓) หากพบเปนความจริง ตองมีมติคัดเลือกคณะกรรมการ 

     (๔) สงรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนใหนายกฯ ออกคําส่ังตั้ง 



 

 

 

๕. สิทธิไดรับแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.๑) 
     (๑) เมื่อมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  

     (๒) ใหนายกฯ แจงคําส่ังใหทราบโดยเร็ว 

  ๑) ไดรับมอบสําเนาคําส่ัง ๑ ฉบับ 

  ๒) ลงลายมือชื่อวันเดือนปที่ทราบเก็บไวในสํานวน 

                      เพื่อประโยชนในการคัดคานกรรมการสอบสวน 

                      [ขอ ๕๑ (๑)] 

 
 



 

 

๖. สิทธิในการคัดคานกรรมการสอบสวน ถาเห็นวากรรมการมีเหตุ 

    อยางหนึ่งอยางใด ตอไปนี้ (ขอ ๕๔) 

     (๑) รูเห็นเหตุการณ 

     (๒) มีประโยชนไดเสีย 

     (๓) โกรธเคืองกัน 

     (๔) เปนญาติผูกลาวหา 

     (๕) เหตุอ่ืนที่อาจเสียความเปนธรรม 

     (๖) ใหผูคัดคาน ดําเนินการ ดังนี้  



 

 

  ๑) ยื่นหนังสือคัดคานตอนายกฯ 

  ๒) ภายใน ๗ วัน นับแตทราบคําส่ัง หรือวันทราบเหตุ 

  ๓) ในหนังสือตองแสดงเหตุวาจะไมเปนธรรมอยางไร 

  ๔) ไดรับแจงผลการพิจารณาคําคัดคานเปนหนังสือภายใน  

                      ๑๕ วัน นับแตยื่นหนังสือคัดคาน (กรณีนายกฯ เลือก 

                      กรรมการ) หรือ ๓๐ วัน (กรณี ก.จังหวัดคัดเลือก) 

  ๕) เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมไดรับแจง และผูถูกคัดคาน 

                      ยังสอบตอ  ใหรองทุกขตอ ก.จังหวัด 



 

 

๗. สิทธิไดรับแจงและอธิบายขอกลาวหา (สว.๒) (ขอ ๖๐) 

     (๑) ตองไดรับหนังสือเรียกจากกรรมการ เพื่อชี้แจง สว.๒ 

     (๒) ตองไดรับหนังสือแจงวา มีสิทธิไดรับแจง สว.๓/อางพยาน  

          หลักฐาน/นําสืบแก 

     (๓) กรรมการตองมอบ สว.๒ ใหไว  ๑ ฉบับ แลวลงชื่อเปนหลักฐาน 

     (๔) กรรมการตองแจงวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร 

     (๕) จะรับสารภาพหรือไมก็ได ถารับสารภาพกรรมการตองแจงวาผิด 

          กรณีใด ตามขอใด ถายืนยัน ใหกรรมการบันทึกพรอมเหตุผล 

 
 



 

 

๘. สิทธิไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  

    (สว.๓) (ขอ ๖๑) 

    (๑) ไดรับหนังสือเรียกจากกรรมการใหมาพบ เพื่อแจง สว.๓  

    (๒) ไดรับมอบสําเนา สว.๓ จํานวน  ๑ ฉบับ 

    (๓) ไดรับคําถามจากกรรมการ ๒ กรณ ี

  ๑) ถายื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ตองยื่นภายใน ๑๕ วัน หรือ 

  ๒) ถาจะใหถอยคํา ตองนัดโดยเร็ว 
 



 

 

๙.  สิทธิอื่นระหวางถูกสอบสวน 
    (๑) นําหลักฐานมาเอง หรืออางใหกรรมการเรียกมาก็ได 

    (๒) ขอชี้แจง/นําสืบกอนกรรมการเสนอสํานวนได ถามีเหตุผล 

    (๓) ถามีพยานหลักฐานเพิ่มเติม ขอชี้แจงเพิ่มเติมได 

    (๔) ใหถอยคําแลวกอนการสอบสวนเสร็จ ชี้แจง/นําสืบเพิ่มเติมได 

    (๕) ชี้แจงเพิ่มเติมระหวางนายกฯ พิจารณาได  

    (๖) ตองไมถูกลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา ระหวางถูกสอบสวน 

    (๗) ลงลายมือชื่อกํากับการใหถอยคํา/แกไขถอยคําของตน 

 



 

 

     (๘) อานบันทึกถอยคําเอง หรือใหกรรมการอานใหฟง 

    (๙) ไมลงชื่อก็ได แตกรรมการตองบันทึกเหตุ (เปนผลราย ไมควรทํา) 

    (๑๐) กลาวอางพยานอ่ืนเพื่อกรรมการตามสอบใหหมดประเด็น 

    (๑๑) กรรมการใชคําพิพากษาถึงที่สุดวาผิด ตองสรุปแจง สว.๓ 

    (๑๒) ในเร่ืองเดียวกัน จะถูกตั้งกรรมการสอบสวนซ้ําไมได 

    (๑๓) ตองถูกสอบยัน เมื่อมีการใชถอยคําเดิมที่ใหในสํานวนอ่ืน 

    (๑๔) ไดรับเล่ือนขั้นงินเดือน/เล่ือนระดับ ระหวางถูกสอบสวน 

 



 

 

 

    (๑๕) ถูกส่ังลงโทษไมหนักกวาภาคทัณฑ เล่ือนเงินเดือน/ระดับได 

    (๑๖) กรณี ก.จังหวัดลดโทษ เงินเดือนที่ตัด/ลด ไดรับคืน 

    (๑๗) ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ไดรับบําเหน็จบํานาญ 

    (๑๘) หากเห็นวาการดําเนินการทางวินัยตอนใดทําไมถูกตอง  

           และเปนกรณีที่ยื่นอุทธรณไมได ใหรองทุกขตอ ก.จังหวัด 

     



 

      หนาที่ของผูถูกดําเนินการทางวินัย  

๑. เมื่อถูกกันเปนพยานแลว ตอง 
 (๑) มาใหถอยคํา  

 (๒) มาแลว ตองใหถอยคํา  

 (๓) ใหถอยคําที่เปนประโยชน  

 (๔) ใหถอยคําตามสัตยจริง 

 (๕) ไมกลับคําใหการ 

         ไมเชนนั้นจะถูกเลิกกันเปนพยานและถูกดําเนินการทางวินัยตอไป 



 
๒. เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน ตอง 
 (๑) ลงชื่อรับทราบคําส่ัง สว. ๑ 

 (๒) มาพบกรรมการ และลงชื่อรับทราบ สว.๒  

 (๓) มาพบกรรมการ และลงชื่อรับทราบ สว.๓  

 (๔) ใหถอยคําตอกรรมการสอบสวนตาม สว.๔ 

 (๕) ตองปฏิบัติตามคําส่ังลงโทษ 

 

 

 

ขอบคุณครับ 
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